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4
تدريبـــات 
1الوحدة

في الدراسات االجتماعية -  تيرم أول كليت لبو ا

كتاب

موقع ومساحة الوطن العربي الدرس

نمــــــوذج إمتحــــــــــــــان  

1
أ أمامك خريطة للوطن العربي وضح ما تدل عليه األرقام: الســـــؤال األول     

1- مضيق ..........

2- مشكلة سياسية آسيوية......

3- مسطح مائي ...........

4- دولة إفريقية ..........

ب  بم تفسر:
1- ظهور مشكالت سياسية بالوطن العربي.

....................................................................................................

....................................................................................................

2- احتفاظ الوطن العربي بشخصيته العربية املميزة.
....................................................................................................
....................................................................................................

3- ملوقع الوطن العربي أهمية حضارية.
....................................................................................................
....................................................................................................

4- انقسام الوطن العربي إىل دول متباينة املساحة.
....................................................................................................
....................................................................................................

أ  أسئلة متنوعة )فكر وأبدع(: السؤال الثاني        

1- ما العالقة بين: الوطن العربي وطرق التجارة العاملية
....................................................................................................
....................................................................................................
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17

كتاب

2- ما المقصود بـ: موقع جغرايف
....................................................................................................
....................................................................................................

3- ماذا يحدث إذا: لم يتواجد البرتول والغاز الطبيعي يف ارض الوطن العربي
....................................................................................................
....................................................................................................

4- ما النتائج التي ترتبت على: املوقع الفلكي للوطن العربي
....................................................................................................
....................................................................................................

ب  ضع عالمة صواب أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة:
)              ( 1- تصل قناة السويس بني البحر األحمر والبحر املتوسط 

)              ( 2- ترشف اليمن عىل مضيق باب املندب

)              ( 3- تقع جزر القمر يف املحيط الهندي شمال دائرة االستواء 

)              ( 4- يعد مضيق باب املندب املدخل الجنوبي للبحر األحمر 

ج   اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس:
1- يصل مضيق ..... خليج ُعمان والخليج العربي

)باب املندب - هرمز - جبل طارق -  قناة السويس(

2- من املشكالت السياسية يف الوطن العربي .....
)اإلعالة – البطالة – األمية – فلسطني(

3- يطل الوطن العربي عىل البحار اآلتية ما عدا البحر ...........
)األحمر – املتوسط – العربي – األسود(

4- يمتد الجزء األكرب من الوطن العربي يف الجزء .................من الكرة األرضية
)الشمال الغربي – الجنوبي الرشقي – الشمال الرشقي – الجنوب الغربي(

asmaa scoop
ادي الي مرور دوائر عرض رئيسيه مثل الاستواء والسرطان وخط جرينتش وبالتالي يمر بالوطن العربي ٧٧خط طول و ٤٠ دائرة عرضيه



4
تدريبـــات 
1الوحدة

كليت لبو ا

كتاب

تضاريس الوطن العربي الدرس

نمــــــوذج إمتحــــــــــــــان  

2
أ  أمامك خريطة للوطن العربي وضح ما تدل عليه األرقام: الســـــؤال األول     

1- هضبة .........................

2- جبال ..........................

3- جبال ..........................

4- سهول فيضية .................

ب  بم تفسر:
1- الرباكني من العوامل التي تؤدى إىل تشكيل سطح األرض.

....................................................................................................

....................................................................................................

2- لم تقف التضاريس عائًقا يف طريق الوحدة العربية.
....................................................................................................
....................................................................................................

3- تكوين الشواطئ والداالت النهرية.
....................................................................................................
....................................................................................................

4- ارتفاع الكثافة السكانية يف السهول الفيضية.
....................................................................................................
....................................................................................................

أ أسئلة متنوعة )فكر وأبدع(: السؤال الثاني        

1- ما العالقة بين: التعرية املائية وتشكيل سطح األرض
....................................................................................................
....................................................................................................

1
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كتاب

2- ما المقصود بـ: واحة
....................................................................................................
....................................................................................................

3- ماذا يحدث إذا: لم يتعرض الوطن العربي لحركات التوائية
....................................................................................................
....................................................................................................

4- ما النتائج التي ترتبت على: الحركات االلتوائية
....................................................................................................
....................................................................................................

ب ضع عالمة صواب أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة:
)              ( 1- تعد جبال كردستان وزاجروس من الجبال االنكسارية. 

)              ( 2- تقع سهول دجلة والفرات يف األردن. 

)              ( 3- من أمثلة الواحات التي يعيش بها السكان واحة الكفرة بليبيا. 

)              ( 4- هضبة إفريقيا الشمالية أكثر الهضاب ارتفاًعا يف الوطن العربي. 

ج اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس:
1- من األودية الجافة يف الوطن العربي وادي.................

ـ جوبا( ـ النيلـ  ـ دجلةـ  )العالقيـ 

2- تكونت مرتفعات البحر األحمر نتيجة حركات ............ 
)التوائية - انكساريه - ثورات بركانيه – تيجانية(

3- من أهم الظواهر الطبيعية التي تميز هضاب الوطن العربي وجود ........
)الواحات - التكوينات الرملية -  األودية الجافة -  كل ما سبق(

4- من السهول الساحلية الغنية بمصادر الطاقة سهول ..........
)البحر املتوسط - البحر األحمر - وادي النيل - نهر األردن(
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كتاب

التمهيدي الدرس

نمــــــوذج إمتحــــــــــــــان  

أ اكتب ما تشير إليه العبارات اآلتية: الســـــؤال األول     

................... 1- حضارة قامت يف شبه الجزيرة العربية.

................... 2- دولة وثنية حكمت العراق واليمن.

3- عبادة ظهرت مع مرور الزمن بشبه الجزيرة أدت البتعاد بعض العرب عن التوحيد.

...................

................... 4- أشهر قبائل العرب بمكة.

ب  بم تفسر:
1- تباين صفات العرب قبل اإلسالم.

....................................................................................................

....................................................................................................

2- شهرة النابغة الذبياني لدى عرب شبه الجزيرة.
....................................................................................................
....................................................................................................

3- أهمية وجود قانون داخل كل قبيلة عربية قبل اإلسالم.
....................................................................................................
....................................................................................................

4- كانت حرفة الزراعة قليلة يف شبه الجزيرة العربية.
....................................................................................................
....................................................................................................

أ  »أسئلة متنوعة« )فكر وأبدع(: السؤال الثاني       

1- ما رأيك في: عادة وأد البنات يف املجتمع العربي قبل اإلسالم؟
....................................................................................................
....................................................................................................



4
تدريبـــات 
3الوحدة

كليت لبو ا

كتاب

2- ما المقصود بـ: وأد البنات؟
....................................................................................................
....................................................................................................

3- اذكر: صفات العرب الحميدة قبل اإلسالم.
....................................................................................................
....................................................................................................

4- ما النتائج التي ترتبت على: خروج تجار مكة لليمن شتاًء.
....................................................................................................
....................................................................................................

ب ضع عالمة صواب أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة:
)              ( 1- انقسم املجتمع العربي قديًما إىل البدو والحرض. 

)              ( 2- كان أهل مكة يقومون برحلتني الشتاء إىل الشام والصيف إىل اليمن. 

)              ( 3- انترشت اليهودية واملسيحية يف أجزاء كثرية من شبة الجزيرة العربية. 

)              ( 4- لم تنحرف العبادة عن التوحيد يف شبة الجزيرة العربية. 

ج اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس:
1- عكاظ وذي املجاز من أشهر .................... عند العرب.

)املدن – القبائل – األسواق – الشهور(

2- كان النظام .....................هو النظام السيايس السائد يف شبة الجزيرة العربية
ـ الطبقي( ـ القبيلـ  ـ الجمهوريـ  )امللكيـ 

3- دولة الفرس احتلت بعض البالد العربية مثل ...................
ـ فلسطني( ـ اليمنـ  ـ مرصـ  )بالد الشامـ 

4- قامت مملكة ............... يف شمال شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم
)يثرب ــ معني ــ الحرية ــ سبأ(



4
تدريبـــات 
3الوحدة

في الدراسات االجتماعية - تيرم أول كليت لبو ا

كتاب

الدرس E: املولد والنشــأة 

نمــــــوذج إمتحــــــــــــــان  

1
أ لمن تنسب األعمال اآلتية: الســـــؤال األول     

................... 1- غالم السيدة خديجة الذي وصف لها صفات الرسول. 

................... 2- اخذ الرسول عندما ولد وطاف به عند الكعبة وسماه محمًدا. 

................... 3- أراد هدم الكعبة. 

................... 4- أم الرسول ) ص ( وماتت وهو يف السادسة. 

ب  بم تفسر:
1- حرص السيدة خديجة عىل الزواج من الرسول.

....................................................................................................

....................................................................................................

2- إرسال قريش أبنائها ليرتبوا يف البادية.
....................................................................................................
....................................................................................................

3- أهمية وجود الرسول يف بيت عمه بالنسبة لخصاله.
....................................................................................................
....................................................................................................

4- وفاة جد الرسول عبد املطلب.
....................................................................................................
....................................................................................................

أ  »أسئلة متنوعة«: السؤال الثاني       

1- ما رأيك في: انتقال أطفال إرشاف مكة للبادية؟
....................................................................................................
....................................................................................................

املولد والنشأة :E
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كتاب

2- ما المقصود بـ: عام الفيل؟
....................................................................................................
....................................................................................................

3- اذكر: نسب الرسول محمد )ص(؟
....................................................................................................
....................................................................................................

4- ما النتائج التي ترتبت على: تمتع الرسول بصفتي األمانة والصدق؟
....................................................................................................
....................................................................................................

ب  ضع عالمة صواب أمام العبارة الصحيحة وعالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة:
)              ( 1-  اهتم أهل الحرض بشبه الجزيرة العربية بفصاحة لسان أبنائهم.

)              ( 2- كان الرسول يقوم برحلتني الشتاء إىل الشام والصيف إىل اليمن.

)              ( 3- عام الفيل هو العام الذي توفيت فيه السيدة خديجة.

)              ( 4- التزم الرسول بعادات شبه الجزيرة العربية الحميدة والسيئة. 

ج اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس:
1- لقب الرسول قبل البعثة بـ .............

)الصادق األمني – الكريم – املحارب – الودود(

2- اختار......... اسم محمد للرسول ليكون محموًدا يف السماء وعىل األرض.
)أبيه – جده – أمه – عمه(

3- عاش الرسول حتى بلغ السادسة عند ..........................
)أبيه – جده – أمه – عمه(

4- الزوجة األوىل للرسول )ص( ..........................
)خديجة – عائشة – زينب – أم سلمة(









































































































  أحوال شبه الجزيرة العربية قبل ظهور األسالم 

   : أكمل العبارات التالية بكلمات مناسبة  -1

 احتلت دولة ............................. مصر و بالد الشام . -1

 كانت العراق قبل األسالم خاضعة لدولة ................................ . -2

 .................................. . عبادة هللا على دين سيدنا إبراهيم هى -3

 كانت قبيلة .......................... من أشهر القبائل العربية . -4

 أكثر سكان شبه الجزيرة العربية عمال بالتجارة هم أهل ......................... .  -5

 قام أهل مكة برحلة الشتاء إلى ................................. . -6

 م السياسى السائد فى شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم هو النظام ...................... .كان النظا -7

 انتشرت فى شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم بعض العادات السلبية مثل وأد ................ و شرب .................. -8

 ...........من أشهر الشعراء العرب قبل اإلسالم الشاعر ................ -9

 كثرت العبادات فى ...................... و كانوا يقدسون البقر و .........................  -11

 انتشرت الديانة ...................و ...................... فى أجزاء قليلة من شبه الجزيرة العربية قبل ظهور اإلسالم .  -11

 

 أكمل الجدول التالى :   -2

 

 دولة ...........................   دولة الروم           دولة الفرس                 

 
 احتلت العراق و ................... 
 كثرت العبادات ............... فيها  

 
 

 
 احتلت ..............................

اعترفت بالديانة ............... دينا 
 رسميا للبالد . 

 
كثرت فيها العبادات مثل 

 ................و.......................

 

 صوب ماتحته خط :  -3

 . الفرسكانت مصر قبل اإلسالم تخضع لدولة  -1

 .الروم كانت العراق قبل اإلسالم خاضعة لدولة  -2

 بالمسيحية دينا رسميا و احتلت مصر و الشام . الفرساعترفت دولة  -3

 دينا رسميا للبالد . بالعبادات الوثنيةاعترفت دولة الروم  -4

 . الفرسخضعت بالد الشام قبل اإلسالم لحكم  -5

 شبه الجزيرة العربية . غربقامت ممكلة معين و حمير فى  -6

 فى شمال شبه الجزيرة العربية . حميرقامت مملكة  -7

 . الملكىكان النظام السائد فى شبه الجزيرة العربية هو النظام  -8

 كة من أشهر القبائل العربية .بم خزاعةكانت قبيلة  -9

 . الشامكانت رحلة قريش شتاء إلى بالد  -11

 قبل اإلسالم شرب الخمر .  الحسنةمن العادات  -11

 

 اختر اإلجابة الصحيحة مما بين األقواس :   -4

 

 من الممالك التى قامت فى شمال شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم ................................. -1

 حمير ( –سبأ  –معين  –) الغساسنة 

 اعترفت دولة الروم ب ........................ دينا رسميا للبالد . -2

 الحنيفية (   –الوثنية  -المسيحية   –) اليهودية 

 



 من البالد التى احتلها الروم .............................................. -3

 مصر ( –اليمن  –العراق  –) مكة 

 ت اليمن قبل اإلسالم لحكم ...................... خضع -4

 مصر (  –الهند  –الفرس  –) الروم 

 قامت فى جنوب شبه الجزيرة العربية مملكة ....................................  -5

 مكة (  –معين  –الغساسنة  –) الحيرة 

 تسمى ديانة إبراهيم عليه السالم ب ...............................   -6

 الحنيفية (  –عبادة األصنام  –المسيحية  –) اليهودية 

 أشهر القبائل العربية فى مكة قبل اإلسالم ................................ -7

 الخزرج (  –هوازن  –قريش  –) ثقيف 

 كان سكان مدينة ................... أكثر سكان شبه الجزيرة العربية مكانة تجارية .   -8

 نجران (  –الطائف  –مكة  –) يثرب 

 ألهل مكة رحلتان , رحلة الشتاء كانت إلى ..........................  -9

 العراق (  –يثرب  –الشام  –) اليمن 

 ................................ من أشهر أسواق العرب قبل اإلسالم سوق ... -11

 عكاظ (   –حمير  –مدين  –) الحجاز 

 من أشهر شعراء العرب قبل اإلسالم ........................... .   -11

 على بن أبى طالب (  –عبد هللا بن سبأ  –النابغة الدبيانى  –) مصعب بن عمير 

 .....................من العادات السيئة عند العرب قبل اإلسالم ........... -12

 الصبر ( –الشجاعة  –الكرم  –) وأد البنات 

 كانت الحرفة السائدة فى البادية فى شبه الجزيرة العربية  -13

 الرعى (  –الصناعة  –الزراعة  –) التجارة 

 األسواق فى شبه الجزيرة العربية كات لها أهمية ................................................ -14

 ثقافية و اجتماعية ( –اقتصادية و ثقافية  –اقتصادية و سياسية  –ياسية و اجتماعية ) س

 أى من الممالك التالية كانت أقرب إلى بالد الشام .........................................  -15

 الحيرة (  –مكة  –حمير  –) معين 

 ارتبطت الطبيعة الجغرافية فى شبه الجزيرة العربية بالحياة ......................................  -16

 الفنية ( –األقتصادية  –الثقافية  –) الدينية 

 :اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة و كلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة مع التصويب   -5

        أجزاء قليلة من شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم . انتشرت الديانة اليهودية فى -1

 اليهودية ديانة سيدنا موسى عليه السالم . -2

 عرف أهل مكة التوحيد قبل معرفة عبادة األصنام . -3

 ساد النظام القبلى فى شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم . -4

 الحجاز .تعتبر قبيلة ثقيف بالطائف أشهر القبائل العربية فى بالد  -5

 تمتعت مكة بمكانة تجارية عظيمة . -6

  حظيت بعض النساء بمكانة عالية فى المجتمع العربى مثل أم جميل . -7

 

  اكتب ماتشير إليه كل عبارة من العبارات اآلتية :  -6

 ديانة سيدنا إبراهيم عليه السالم وهى تدعو لعبادة هللا الواحد  -1

 نظام سياسى ساد فى شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم  -2

 من أشهر الشعراء العرب فى شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم  -3

 نشاط اقتصادى تميز به أهل مكة قبل ظهور اإلسالم  -4



 دولة كانت تحتل مصر و بالد الشام و اعترفت بالمسيحية  -5

 رحلة كانت قريش تقوم بها إلى بالد الشام كل عام .  -6

 

  حدد المختلف فى المجموعات اآلتية و فسر سبب االختالف :  -7

 الحيرة ( ..............................................................................  –حمير  –سبأ  –) معين  -1

 .......................جماية الجار ( .................................... –األخذ بالثأر  –الكرم  –) الشجاعة  -2
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